Prijslijst Relight Maintenance – Hijs- en hefmiddelen

ROOSENDAAL, oktober 2017

Relight Maintenance: uw onderhoudspartner in de entertainmentbranche

Beste geïnteresseerde,
In deze prijslijst vindt u de standaard prijzen die wij hanteren voor (her)keuring van hijs- en
hefmiddelen. Alvorens wij aan een opdracht beginnen zult u hier altijd een prijsopgave voor
ontvangen.
1. Prijzen op basis van werkzaamheden in Technische Dienst van Relight Maintenance
• Inspectie motortakel
€ 65.00 / stuk
• Certificaatkosten motortakel
€ 15.00 / stuk
•
•

Inspectie handtakel
Certificaatkosten handtakel

€ 20.00 / stuk
€ 5.00 / stuk

•
•

Inspectie rateltakel
Certificaatkosten rateltakel

€ 20.00 / stuk
€ 5.00 / stuk

•
•

Inspectie balkklem
Certificaatkosten balkklem

€ 20.00 / stuk
€ 5.00 / stuk

•

Inspectie overige hijs- en hefmiddelen
Inclusief opmaken certificaat/verslag
€ 45.00 / uur
(shackles, rondstroppen, clutchkettingen, spansets, statieven, etc.
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2. Prijzen op basis van werkzaamheden op locatie ( klant/derden)
• Materialen worden ‘keurklaar’ aangeleverd:
Tarieven inspectie zoals hierboven met de aanvullingen van:
• Voorrijkosten Sprinter tot 35 km enkele reis
• Voorrijkosten Sprinter > 70 km enkele reis
•

€ 45.00
€ 0.60 / km

Hijsmiddelen moeten door Relight ‘keurklaar’ gemaakt worden.
(Bijvoorbeeld vrijmaken takels en terughangen)
Tarieven inspectie zoals hierboven met de aanvulling van:
• Technicus / Rigger voor hele dag
• Technicus / Rigger voor gedeelte dag

€375.00/ dag
€ 37,50 / uur

Gebruik extra materialen om de hijs- en hefmiddelen te bereiken zoals manlift,
hoogwerker, steiger, etc. prijzen op aanvraag. Transportkosten kunnen ook hoger
uitvallen bij gebruik van deze materialen vanwege groter transport om deze materialen
op locatie te krijgen. Hiervoor wordt offerte op maat gemaakt.
De in deze prijslijst genoemde tarieven zijn prijzen per stuk en exclusief 21% BTW.
Voor al uw vragen kunt u van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 12.30 uur en van
13.00 uur t/m 18.00 uur bij ons terecht.
Met deze prijslijst, komen eerder gepubliceerde prijzen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Relight Maintenance
Hoge Bergen 2
4704 RH ROOSENDAAL

